
 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 
THANH TRA ĐÁNH GIÁ TỪ XA  
  

Tháng 4. 2020 
  

Phần ghi chú miễn trừ trách nhiệm dịch thuật 
 
Tính chính xác của bản dịch từ bất kì tài liệu chương trình chứng nhận nông nghiệp bền vững của Rainforest Alliance 
được chuyển ngữ sang các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh ra, đều không được đảm bảo hay được đề cập. Bất cứ câu 
hỏi vướng mắc nào liên quan đến tính chính xác của bất kì thông tin được đề cập trong bản chuyển ngữ này, cần phải 
tham khảo từ bản tiếng Anh chính thức. Bất kì sự sai lệch hay khác biệt nào ở bản chuyển ngữ đều không bị ràng buộc 
và không có hiệu lực nào đối với các mục đích thanh tra đánh giá hoặc cấp chứng nhận.   
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TỔNG QUAN 
 

Ngày ban hành: Ngày có hiệu lực: Ngày hết hiệu lực 

8 tháng năm, 2020 8 tháng năm, 2020 30 tháng 6, 2021 

Được xây dựng bởi: Duyệt bởi: 

• Phòng Tiêu chuẩn và đảm bảo chứng nhận   
• Giám đốc phụ trách tiêu chuẩn và đảm bảo 

chứng nhận 

Những tài liệu liên quan (mã và tên tài liệu, nếu có): 

• Qui chế chứng nhận UTZ, phiên bản 4.3 – tháng 

11 năm 2018. 

• Qui chế chứng nhận UTZ dành cho Bazil, phiên 

bản 1.1 – tháng 3.2019. 

• Bộ nguyên tắc dành cho chứng nhận nhóm và 

nhiều nhóm, phiên bản 1.1  

• Bộ nguyên tắc dành cho chứng nhận riêng lẻ và 

nhiều địa điểm, phiên bản 1.1 

• Tất cả mô đun về bộ nguyên tắc dành cho từng 

loại cây trồng cụ thể.  

• Tiêu chuẩn giám sát nguồn gốc sản phẩm, phiên 

bản 1.1 – tháng 12 2015, bao gồm tất cả các phụ 

lục cụ thể dành cho các loại cây trồng.  

• Tiêu chuẩn Nông nghiệp bền vững của Rainforest 
Alliance 2017, phiên bản 1.2. 

• Các qui tắc chứng nhận dành cho các quản lý trang trại 
đơn lẻ và quản lý nhóm, tháng 7.2017. Phiên bản 2.0. 

• Tiêu chuẩn giám sát nguồn gốc sản phẩm của 

Rainforest Alliance, tháng 7. 2015. Phiên bản 3. 

• Chính sách giám sát nguồn gốc sản phẩm của 

Rainforest Allianc, năm 2015. Phiên bản 3. 

• Các Qui tắc dành cho lập kế hoạch và thực hiện thanh 

tra đánh giá. Các trang trại và các nhóm sản xuất liên 

quan đến sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, tháng 

4.2018. Phiên bản 1. 

• Các qui tắc về lập kế hoạch và thực hiện thanh tra 

đánh giá áp dụng cho Tiêu chuẩn giám sát nguồn gốc 

sản phẩm, tháng 9. 2018. Phiên bản 1.  

• Qui định ngoại lệ về công tác thanh tra đánh giá trong bối cảnh dịch bênh COVID-19. Rà soát 17.3 và 30.3, và 
ngày 8.5.2020. 

Áp dụng cho: 

Tất cả các đơn vị thanh tra chứng nhận (CBs) do tổ chức Rainforest Alliance và UTZ Certified ủy quyền 

Các vùng: 

Tất cả 

Các cây trồng: Loại hình tổ chức: 

Tất cả 

Các chủ thể tham gia chứng nhận trang trại và tiêu chuẩn 

giám sát nguồn gốc  

Các CBs do UTZ và RA ủy quyền 
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1. GIỚI THIỆU 
 

Rainforest Alliance là một mạng lưới ngày càng lớn mạnh những con người có nhiệt huyết và cam kết cùng nhau làm 

việc để đạt được mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học và đảm bảo sinh kế bền vững. Để tìm hiểu thêm thông tin về 

Rainforest Alliance, vui lòng truy cập tại trang website của chúng tôi:http://www.rainforest-alliance.org. 

 

2. CƠ SỞ XÁC MINH 
Rainforest Alliance đã xây dựng bản hướng dẫn này để hỗ trợ cho các đơn vị sở hữu chứng nhận – CHs và CBs để thực 

hiện các cuộc thanh tra đánh giá từ xa đối với các trang trại, các nhóm được chứng nhận và các đơn vị áp dụng Tiêu 

chuẩn giám sát nguồn gốc ở những nơi phù hợp với tình hình thực tế nhất nhằm đảm bảo mức độ yêu cầu của thanh tra 

trong chu kỳ thanh tra chứng nhận. Cụ thể hướng dẫn này được áp dụng trong những tình huống mà kế hoạch thanh tra 

đã được lập đối với các hoạt động đánh giá tại hiện trường nhưng bị gián đoạn do một số hoàn cảnh cụ thể. Văn bản này 

định nghĩa những điều kiện và các bước thực hiện mà các CBs phải tuân thủ để triển khai các đợt thanh tra đánh giá từ 

xa đối với các đơn vị tham gia chứng nhận trang trại và tiêu chuẩn giám sát nguồn gốc của cả tổ chức Rainforest Alliance 

và UTZ certified. Hướng dẫn này sẽ có hiệu lực cho đến khi triển khai thực hiện Tiêu chuẩn mới của Rainforest Alliance 

Standard và hệ thống đảm bảo chứng nhận liên quan vào tháng 7.2021.     

 

3. CÁC ĐỊNH NGHĨA 
 

Công tác thanh tra đánh giá liên quan đến việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông - ICT để thu thập thông tin, 

phỏng vấn người được phỏng vấn v.v… khi mà các phương pháp “trực tiếp” không thể thực hiện được hoặc không nhu 

mong muốn. (ISO 19011), trong phụ lục A.1, ISO 19011 có đưa ra một số ví dụ về phương pháp thực hiện đánh giá từ xa 

kết hợp với các phương pháp tại hiện trường. Đối với các khuyến nghị chung về thực hiện các cuộc thanh tra đánh giá 

từ xa, vui lòng xem tại ISO 9001 Hướng dẫn các phương pháp thanh tra đánh giá nhóm về: THANH TRA ĐÁNH GIÁ TỪ XA   

 

Đối với việc thanh tra Tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững của RA cấp trang trại và Bộ nguyên tắc chứng nhận UTZ,  

Rainforest Alliance khuyến nghị việc sử dụng các đánh giá từ xa kết hợp với hoạt động thanh tra tại hiện trường càng 

sớm càng tốt ngay khi mà tình hình thực tế cho phép (Thanh tra đánh giá một phần thực hiện từ xa). Trong trường hợp 

này, việc đánh giá từ xa được tập trung theo nguyên tắc chủ yếu vào rà soát văn bản tài liệu về những số liệu mà đơn vị 

sử hữu chứng nhận cung cấp và một số lượng hạn chế các cuộc phỏng vấn được thực hiện từ xa. Công tác thanh tra 

được hoàn tất thông qua kế quả đánh giá trên hiện trường. Trong trường hợp các cuộc đánh giá một phần thực hiện từ 

xa, việc đánh giá từ xa và thanh tra tiếp theo tại hiện trường được xem như một qui trình đánh giá độc lập và nên được 

kế hoạch sau đó.  

 

Tuy nhiên, ở những nơi không cho phép thực hiện việc thanh tra tại hiện trường trong một khung thời gian phù hợp, các 

cuộc đánh giá từ xa có thể đủ cơ sở để ban hành quyết định chứng nhận mà không cần kèm theo đợt đánh giá trên hiện 

trường với điều kiện là việc thanh tra cụ thể các kết quả thanh tra nội bộ và các số liệu khác về các lĩnh vực rủi ro chính 

phải được thực hiện (Thanh tra đánh giá hoàn toàn từ xa).   

 

4. QUI TRÌNH ÁP DỤNG THANH TRA ĐÁNH GIÁ TỪ XA  
 

about:blank
https://committee.iso.org/files/live/sites/tc176/files/documents/ISO%209001%20Auditing%20Practices%20Group%20docs/Auditing%20General/APG-Remote_Audits.pdf
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4.1 XÁC ĐỊNH TÍNH KHẢ THI VỀ THỰC HIỆN CUỘC THANH TRA ĐÁNH GIÁ TỪ XA  

Nên xem xét đến tính khả thi để thực hiện một cuộc thanh tra đánh giá từ xa sử dụng công nghệ ICT để quyết định xem 

có nên thực hiện thanh tra đánh giá từ xa và xây dựng kế hoạch thanh tra hay không, ít nhất đơn vị/cán bộ CB cần xác 

minh những khía cạnh sau:   

• Xem Đơn vị sở hữu chứng nhận/tổ chức được thanh tra đánh giá đồng ý thực hiện việc đánh giá từ xa và đề 

xuất phương pháp thực hiện nó.  

• Xem cơ sở kỹ thuật phù hợp có sẵn sàng để chia sẻ hệ thống văn bản tài liệu theo yêu cầu và có thể kết nối trực 

tiếp với cán bộ nhận viên hoặc các thành viên liên quan theo yêu cầu, điều này còn tính đến cả kết nối và băng 

thông internet có phù hợp không.  

• Xem phải đảm bảo tính bảo mật, an toàn và bảo vệ thông tin số liệu được chia sẻ suốt đợt thanh tra đánh giá.  

Điều này có thể cần phải có những thỏa thuận cụ thể giữa đơn vị sở hữu chứng nhận và Đơn vị thanh tra về việc 

sử dụng các loại hồ sơ tài liệu liên quan v.v…) 

• Xem đã tiến hành đánh giá rủi ro để xác định các lĩnh vực (con người, hoạt động và địa điểm đăng kí) mà chỉ 

đánh giá từ xa thì không thể đánh giá một cách phù hợp.     

 

Để xem Hướng dẫn thực hành tốt về đánh giá việc áp dụng các đợt thanh tra đánh giá từ xa, xin vui lòng xem tại ISO 

9001 Hướng dẫn các thực hành thanh tra đánh giá nhóm về: ĐÁNH GIÁ TỪ XA    

 

4.2 XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA VIỆC THANH TRA ĐÁNH GIÁ TỪ XA   

 Nếu thấy khả thi để thực hiện việc đánh giá từ xa, CB phải xác định được phạm vi phù hợp nhất của đợt đánh giá từ xa 

này. Trong tất cả mọi trường hợp, thì mục tiêu đánh giá từ xa phải được xây dựng theo mức độ tuân thủ của đơn vị sở 

hữu chứng nhận đối với tất cả các tiêu chí liên quan đến tiêu chuẩn/bộ nguyên tắc đang áp dụng đối với năm/mức độ 

thực hiện đánh giá theo yêu cầu của các chương trình chứng nhận Rainforest Alliance và UTZ. 

 

4.2.1 THANH TRA ĐÁNH GIÁ TỪNG PHẦN TỪ XA  

Đới với hoạt động đánh giá chứng nhận cấp trang trại Tiêu chuẩn Nông nghiệp bền vững của Rainforest Alliance và Bộ 

nguyên tắc chứng nhận của UTZ, Rainforest Alliance đề nghị áp dụng việc thanh tra đánh giá từ xa kết hợp với thanh tra 

xác minh tại hiện trường một cách sớm nhất ngay khi có thể tiến hành (Thanh tra đánh giá từng phần từ xa). 

THANH TRA ĐÁNH GIÁ TỪ XA TỪNG PHẦN 

ĐỊNH NGHĨA 

Các cuộc thanh tra đánh giá được thực hiện thông qua việc kết hợp giữa kiểm tra từ xa và 

kiểm tra ngay tại hiện trường để xác minh việc tuân thủ các Tiêu chuẩn của Rainforest Alliance 

và/hoặc UTZ (ISO 19011:2018, Lựa chọn và quyết định phương pháp thanh tra).   

PHƯƠNG PHÁP  

Phần đánh giá thực hiện từ xa cũng sẽ được thực hiện đúng qui trình chuẩn của một cuộc thanh 

tra đánh giá thông qua việc sử dụng các trang thiết bị công nghệ để đánh giá các bằng chứng 

cần thiết. Các cuộc thanh tra đánh giá từ xa từng phần đạt hiệu quả cao nhất khi xác minh việc 

tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn liên quan đến các chứng cớ bằng văn bản/tài liệu. Ngoài 

ra, cũng sẽ có thể tiến hành được một số cuộc phỏng vấn hoặc thu thập chứng cứ trực quan 

khác một cách từ xa.  

Với mục đích đưa ra việc xác minh ở cấp độ ban đầu đủ để cho phép ban hành chứng nhận 

trong khi việc tiếp tục xác minh tại hiện trường đang còn bị tồn đọng/treo lại đến khi có thể 

tiến hành được để chốt lại việc quyết định cấp chứng nhận chính thức.    

 

https://committee.iso.org/files/live/sites/tc176/files/documents/ISO%209001%20Auditing%20Practices%20Group%20docs/Auditing%20General/APG-Remote_Audits.pdf
https://committee.iso.org/files/live/sites/tc176/files/documents/ISO%209001%20Auditing%20Practices%20Group%20docs/Auditing%20General/APG-Remote_Audits.pdf
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Phần còn lại của đợt đánh giá được thực hiện tại hiện trường với mục đích để xác minh các kết 

quả của đợt thanh tra đánh giá từ xa và thực hiện việc đánh giá bổ sung các vấn đề mà có thể 

không phát hiện thấy trong quá trình đánh giá từ xa.   

QUYẾT ĐỊNH 

CHỨNG NHẬN  

Việc ra quyết định cấp chứng nhận có thể là một vài hình thức như sau:  

1) Không ban hành quyết định chứng nhận cho đến khi hoàn tất việc thanh tra đánh 

giá tại hiện trường.  

2) Ban hành một quyết định chứng nhận chính thức dựa vào các kết quả của đợt thanh 

tra đánh giá từ xa và thông báo cho Đơn vị sở hữu chứng nhận sẽ tiến hành đợt thanh 

tra đánh giá tại hiện trường sớm nhất ngay khi có thể. Nếu trong đợt đánh giá tại hiện 

trường này, cán bộ CB tìm ra những chứng cứ về các nội dung không tuân thủ mà đã 

không xác định được trong đợt đánh giá từ xa, hoặc bất kì bằng chứng nào liên quan 

đến các nội dung không tuân thủ vẫn chưa được chấm dứt, thì chứng nhận đã cấp này 

sẽ bị đình chỉ hoặc hủy ngay lập tức và đơn vị sở hữu chứng nhận không được phép 

xin cấp lại cho năm khác.     

3) Ban hành quyết định chứng nhận chính thức với một hạn mức về khối lượng chứng 

nhận cho đến khi thực hiện đánh giá tại hiện trường, và thông báo cho Đơn vị sở hữu 

chứng nhận sẽ tiến hành đợt đánh giá tại hiện trường ngay khi có thể. Khối lượng 

chứng nhận có thể được tăng lên, sau khi tiến hành đánh giá tại hiện trường và không 

phát hiện ra bất kì nội dung không tuân thủ nào liên quan đến truy nguyên. Nếu trong 

đợt đánh giá tại hiện trường, CB phát hiện bằng chứng về những điểm không tuân thủ 

mà đã không được xác định trong đợt đánh giá từ xa, hoặc những chứng cứ về những 

điểm không tuân thủ đã không được chấm dứt, thì chứng nhận đã cấp sẽ bị đình chỉ 

hoặc hủy ngay lập tức và đơn vị sở hữu chứng nhận không được phép xin cấp lại chứng 

nhận cho năm khác.   

 

4.2.2 THANH TRA ĐÁNH GIÁ TỪ XA TOÀN PHẦN  

Trong những trường hợp khi thực tế không thể tiến hành thanh tra tại hiện trường trong chu kỳ đánh giá hiện tại, thì cần 

thiết tiến hành một cuộc thanh tra đánh giá từ xa toàn phần. Trong những trường hợp này, CB có thể hoàn tất qui trình 

thanh tra đánh giá dựa vào các kết quả của đợt đánh giá từ xa. Những trường hợp này gồm: 

• Các cây trồng có khung thời gian thanh tra rất ngắn (audit window) ví dụ: cây thảo dược tươi, hạt phỉ.  

• Những tình huống khiến cho không thể tiến hành đánh giá tại hiện trường vì những gián đoạn do hoàn cảnh 

thực tế mang lại hoặc những tình huống bất khả kháng (ví dụ: chiến tranh, tình trang bất ổn dân sự, thiên tai và 

các cuộc khủng hoảng/đại dịch như dịch bệnh COVID-19 và virut Ebola).   

THANH TRA ĐÁNH GIÁ TỪ XA TOÀN PHẦN 

ĐỊNH NGHĨA 

Những cuộc thanh tra đánh giá được thực hiện hoàn toàn từ xa sử dụng công nghệ để thu thập 

thông tin cần thiết để xác định sự tuân thủ các tiêu chuẩn của Rainforest Alliance và/hoặc UTZ.  (ISO 

19011:2018, Phụ lục A. Hướng dẫn bổ sung cho cán bộ thanh tra về lập kế hoạch và tiến hành thanh 

tra đánh giá).   

PHƯƠNG 

PHÁP 

Việc đánh giá từ xa nên tuân thủ qui trình chuẩn của một cuộc thanh tra đánh giá có sử dụng các cơ 

chế và công cụ có tính công nghệ để đánh giá chứng cứ cần thiết, bao gồm thực hiện phỏng vấn có 

sử dụng kỹ thuật chọn mẫu phù hợp.   

Ngoài việc thực hiện việc đánh giá các chứng cứ bằng văn bản/tài liệu như trong loại hình thanh tra 

đánh giá từ xa từng phần, thì loại hình đánh giá từ xa toàn phần sẽ sử dụng số liệu bổ sung để kiểm 

tra các tiêu chí/các điểm kiểm soát đã không thể được xác minh trong đợt đánh giá từ xa này. Ở 

những nơi có thể, thì có thể tiến hành phỏng vấn với cán bộ nhân viên và các thành viên liên quan 
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thông qua điện thoại hoặc bằng đường link video, cảnh quay video của các địa điểm đăng kí do đơn 

vị sở hữu chứng nhận cung cấp, các dữ liệu viễn thám (ví dụ số liệu vệ tinh). Ở những nơi việc thu 

thập thông tin bổ sung không thể thực hiện từ xa được, thì cán bộ CB phải đánh giá sự tuân thủ của 

đợt thanh tra nội bộ do đơn vị được chứng nhận thực hiện trước khi có quyết định chứng nhận. CB 

cũng có thể tiến hành phân tích các kết quả của kỳ thanh tra đánh giá trước đó.   

QUYẾT ĐỊNH 

CHỨNG 

NHẬN  

Việc ra quyết định cấp chứng nhận có thể là một vài hình thức như sau. 

1. Ban hành quyết định chứng nhận chính thức chỉ dựa vào các kết quả của đợt thanh tra từ xa, 

sau khi kết luận về những nội dung không tuân thủ trong đợt đánh giá từ xa này theo kế hoạch.  

a vào khung thời gian áp cho việc chấm dứt này.  

2. Ban hành quyết định chứng nhận chính thức với hạn mức về khối lượng chứng nhận;  đơn vị 

CB có thể cấp 100% khối lượng chứng nhận nếu không  xác định thấy bất kì điểm không tuân thủ 

nào về truy nguyên và cán bộ thanh tra phải có đánh giá cụ thể về giám định sản lượng của đơn 

vị sở hữu chứng nhận này. Khối lương chứng nhận có thể được tăng lên một khi có bằng chứng 

chứng tỏ những điểm không tuân thủ về truy nguyên đã hoàn toàn chấm dứt.  

 

 

4.3 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THANH TRA 

 Khi đơn vị thanh tra – CB xác định được phạm vi mục tiêu phù hợp của đợt thanh tra từ xa, nên tiến hành xây dựng kế 

hoạch thanh tra và thống nhất với đơn vị sở hữu chứng nhận.  

 

1. Nên thống nhất với đơn vị sở hữu chứng nhận về phương án tiến hành thanh tra từ xa và xác nhận chính thức 

chấp thuận về kế hoạch thanh tra. Các đơn vị sở hữu chứng nhận phải đồng ý cung cấp các thông tin yêu cầu 

cho quá trình thanh tra đánh giá.    

2. Đơn vị CB phải đưa ra kế hoạch thanh tra từ xa. Kế hoạch thanh tra phải gồm có các công việc chuẩn bị theo yêu 

cầu cả cho cán bộ CB và đơn vị sở hữu chứng nhận, kế hoạch thanh tra cũng phải chỉ ra các qui trình bốc mẫu 

và mô tả cách thức thực hiện các cuộc họp (qua điện thoại, qua link video v.v…)  

3. Đối với các cuộc thanh tra đánh giá từ xa từng phần, thì việc tiến hành thanh tra từ xa và đánh giá tiếp theo tại 

hiện trường được xem như một qui trình đánh giá duy nhất và do vậy cũng cần được lập kế hoạch. Kế hoạch 

thanh tra phải mô tả đến những tiêu chí/các điểm kiểm tra sẽ được đánh giá từ xa và những phần nội dung còn 

lại sẽ được đánh giá tại hiện trường.    

4. Khi thống nhất được kế hoạch thanh tra đánh giá, cán bộ thanh tra được phân công thực hiện qui trình đánh 

giá này nên thông báo đến đơn vị sở hữu chứng nhận về:  

a. Danh mục các hồ sơ tài liệu yêu cầu đối với việc thanh tra đánh giá từ xa. Danh mục hồ sơ này sẽ được 

chuẩn bị theo tiêu chí chọn mẫu đối với các hồ sơ yêu cầu (mạng lưới các nhà cung ứng, tập huấn, lương 

cho người lao động, các giao dịch, đánh giá các nhà cung ứng v.v….)  

b. Các phương pháp chọn mẫu được áp dụng đối với tất cả các tiêu chí/các điểm kiểm soát do đó đơn vị sở 

hữu chứng nhận theo đó có thể chuẩn bị theo yêu cầu.  

c. Ngày cụ thể để gửi tất cả hồ sơ tài liệu theo yêu cầu, những hồ sơ này phải được gửi ít nhất một tuần (5 

ngày làm việc) trước ngày tiến hành đánh giá thực tế. Trang trại, nhóm hoặc đơn vị thực hiện/ACS cần có 

ít nhất 5 ngày để chuẩn bị và gửi hồ sơ tài liệu theo yêu cầu;  

d. Trong trường hợp các nhóm và nhiều địa điểm, cán bộ thanh tra sẽ tiến hành cả việc bốc mẫu các trang 

trại/địa điểm đăng kí để tiến hành đánh giá đối với đơn vị quản lý để tổng hợp và gửi toàn bộ hồ sơ tài liệu 

để thanh tra.    
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4.4 THỰC HIỆN THANH TRA ĐÁNH GIÁ 

1. Tổ chức buổi họp giới thiệu/mở đầu (qua điện thoại hoặc kết nối video) với cán bộ quản lý của Đơn vị sở hữu 

chứng nhận trinh bày chi tiết về đợt thanh tra đánh giá dẽ được thực hiện như thế nào và tất cả các phần nội 

dung công việc của các tiêu chuẩn chứng nhận Rainforest Alliance và/hoặc UTZ sẽ được kiểm tra một cách từ 

xa. Cán bộ thanh tra sẽ ghi lại thành phần cán bộ tham gia, và bất kì nội dung điều chỉnh kế hoạch thanh tra 

đánh giá được nêu ra tại cuộc họp giới thiệu này, theo như cách thông thường trước đây.    

2. Cuộc đánh giá từ xa sẽ được thực hiện có kết hợp với việc rà soát hồ sơ tài liệu và các cuộc họp và phỏng vấn 

trực tuyến. Các cuộc phỏng vấn sẽ được chọn mẫu một cách phù hợp các đại diện của bộ phận quản lý và  các 

đại diện thành viên/người lao động của nhóm.     

3. Bằng chứng khách quan của cuộc thanh tra đánh giá từ xa này chính là các kết luận từ các cuộc phỏng vấn và rà 

soát hồ sơ tài liệu.     

a. Đối với các cuộc thanh tra từ xa một phần – các cuộc phỏng vấn trực tiếp với người lao động, và việc 

đánh giá trực tiếp các qui trình thủ tục và hạ tầng cơ sở tại hiện trường sẽ được kiểm tra trong phần 

thực hiện tiếp theo tại hiện trường của đợt thanh tra.  

b. Đối với các cuộ thanh tra đánh giá từ xa toàn phần, cũng như các báo cáo của đợt đánh giá trước đây 

và/hoặc các kết quả của tự đánh giá/thanh tra nội bộ.  

4. Nếu đơn vị sở hữu chứng nhận từ chối nộp một số hồ sơ trong danh mục tài liệu yêu cầu do những quan ngại 

về đảm bảo tính bảo mật, thì sau đó những thông tin này phải được kiểm tra trong đợt đánh giá trực tiếp tại 

hiện trường.  

5. Đối với các đợt thanh tra từ xa một phần, thì có thể đưa ra một số điều chỉnh về kế hoạch thanh tra ở phần 

kết luận của cuộc đánh giá từ xa để điều chỉnh phạm vi đánh giá trực tiếp dựa vào các phát hiện của giai đoạn 

đánh giá từ xa. Những thay đổi của kế hoạch thanh tra đánh giá phải được thông báo tới đơn vị sở hữu chứng 

nhận.   

6. Tổ chức cuộc họp kết luận với ban lãnh đạo theo như qui trình của cuộc thanh tra đánh giá thông thường và 

nhấn mạnh vào những phát hiện. Đối với các cuộc đánh giá từ xa một phần, cuộc họp kết luận cũng sẽ được 

xác nhận trong kế hoạch thanh tra khi tiến hành xong phần đánh giá trực tiếp của cuộc thanh tra.   

 

4.5 ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH CHỨNG NHẬN  

Khi hoàn tất toàn bộ đợt đánh giá từ xa (một phần hoặc toàn phần), thì đơn vị CB sẽ ban hành quyết định dựa Theo 

những phương án đề cập ở trên.  


